
KUTAS KÁLMÁN VERSEI

Jegyezd fel írnókom

Jegyezd fel írnokom

Pohárka víz -: a 'tengerem.
Füst szál/ amott -: a fel/egem.
Virág pohárban -: kertem ez.
Tücsök ciripel-: dalt szerez.
Fát teszek tűzre s álmodom:
bolygok regősi tájakon.
Gazdag vagyok, habár szegény:
mi lelkemben van, mind enyém 
Határta/an a birtokom.

Jegyezdfel édes írnokom! -:

Szívem
Szívem egy fa csúcsára dobtam -
fény/ett.
Szívem embertömegbe dobtam 
vérzett.

Idétlen-időtlen

Sok jön létre idétlenül.
Kevés marad időtlenül.

Embert keresek

Elbolyg elmém. Nem itt van - messze másutt.
Keres EMBE R T: igaz-ember-szabásút.

Megállt Q gép

Mit tettetek? Megállt a gép. Remeg .
..Belédobtunk egyetlen porszemet...
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Csöndben halászok
A betűk tengerpartján állok.
Búvárkodom. Csöndben halászok.
Szavak úszkálnak mint halacskák 
csattognak, csevegnek a csacskák,
Vetem hálám nagyobb halakra:
súlyos, tömör, rejtett szavakra.
Emitt kagyló - ragyog a gyöngye . . .
kinek fájdalma 1, kinek könnye?
Amazt feszitem, és kinyitva
egy tetszhalott néz rám: a Lyra.
Más szó ... -.' koporsó ... benne hullák ...
értelmét a régészek tudnák.
Itt szohullámraj ... Méla árnyak
hömpölygetnek örök tragédiákat ...

A betűk tengerpartján állok.
Búvárkodom. Csöndben halászok.

A korszak

A korszak.' széthullá keret.
Mutat szétmálló képeket.
A Jelen szól: Örök vagyok 
s mire kimondja, már halott.

A világhoz

A villámot ki dobja vissza
ha a házon már lángja gyúl?
s a lavinát hegyéire puszta
kézzel, ha ront reáol vadul!

Indult erőket - ó, te balga 
megállítani nem lehet-
Te zúdítottad Öl/magadra 
hordozd hát baljós végzeted!

Világegység

A föld, a víz, ~ mély és magos
nem: mérhetetlen egység?

S hogy az egésztől elszakad
egy parány is? - nevetség!

Sőt a világtörténet is
nem végtelen nagy szőnyeg?

s ennek legkisebb szálai
nem egymásba szövődnek?

Ítélkezés
Ítélkezik? Ó, ő merész:
hibákat látó tiszta ész.
Megállapítja: ki hibás ~

Ő csalhatatlan! - nem vitás.
Ki a hibás ?Persze: a Múlt 
Védné magát, de sírba hullt.
Ítélő biró a Je/en -
de kit ítélt, már holt tetem.

Jelen! Holnap már múlt leszel,
s többé te sem itélkezel;
reád egy új biró tipor,
s ezt mondja rád: Te nagy bitor!

- - Így van ez már az ősidőktől.

Nem jutunk ki a bűvös körből.

Az Élet szent

Az el e t szent, s a szivek óriások,
amig szeretni tudnak.
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Lámpagyújtók
Rónay György, a "Lámpagyújtó" emlékére

Közelg a téli éj. Palástját hozza
s teríti rá a pusztai homokra.
Jön közelebb. A várost is eléri
és nem látszik közel s távol tenyérnyi
világos folt. .. Hol a puszta, az édes? ..
És a város? .. - Botorkálok. Mily éj ez?I. . .
Komor köpenyben a fák, házak. tornyok.
Ki jön ott? .. Hoz hosszú póznán lángbojtot,
s a gázlámpák búsult szemébe dobja.
és felgyúlnak. A lámpa fényét szórja.
Hófödte fa. ház, torony újra látszik.
Köztük a fény tüneményként cikázik.
Fekete foltot már sehol sem látok.
Világolnak a lángra gyúlt lámpások 
Ezüst-arany láncsor lett azok fénye -
Ám eltűnt a Lámpagyújtó sötétbe -
Nem látom őt. de lángját visszahagy ta ...

S lelkem szeme látja e pillanatba' :
mint zúdult ránk rejtelmek magasából
borzalmas éj. És eltűnt közel, távol 
Földgömbünkön mily hosszú s gyilkos éj volt
és nem világolt egy tenyérnyi fényfolt 
Holttestekként terültek el az utcák -
ország helyén égő. letarolt puszták -.
A Háború jött s romboló erőket

szórt szét. Az alkotások összedőltek.

És egyszer csak - mily döbbenettel néztem I 
LÁMPAGYÚJTÓKjöttekfel II sötétben.
és hoztak ők. a szellemóriások, .
az őstüzekből örök-égő lángot:
gyújtó s z iv e t l, s e fénylő láncszemecskék
a sotétet világolva keresték . . .

. .. Hová tűntek? Ó, tőlük mi maradt ránk?
A l ángjukég l Azt nékünk visszahagy ták.


